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- Obecny system dzielenia pieniędzy między wojewódzkie NFZ jest dla Lubelszczyzny 

niesprawiedliwy - twierdzi "Solidarność" regionu środkowowschodniego i zapowiada 

złoŜenie do Sejmu obywatelskiego projektu zmiany Ustawy o finansowaniu publicznej 

słuŜby zdrowia.                                                                                                                                          

- Tylko w tym roku lubelski NFZ dostał 270 mln złotych mniej, niŜ dostawałby przed zmianami z 2007 

roku - twierdzi dr Barbara Bogdańska z "Solidarności" szpitala wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej.  

 

Chodzi o zmiany w Ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

wprowadzonych w sierpniu 2007 roku przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. Za sprawą ówczesnego 

wiceministra zdrowia Bolesława Piechy zmieniono tzw. algorytm na podstawie którego oblicza się ilość 

pieniędzy przyznawanych dla wojewódzkich oddziałów NFZ. Od dwóch lat oblicza się je na podstawie 

średniego dochodu gospodarstwa domowego na jedną osobę. Skorzystały na tym bogatsze 

województwa: mazowieckie, czy śląskie. Tamtejsze NFZ-y zostają nawet z nadwyŜką. Cierpi natomiast 

biedniejsza Lubelszczyzna.                                                                                                                               

- NSZZ "Solidarność" postanowiła rozpocząć akcję zbierania 100 tys. podpisów pod obywatelskim 

projektem zmiany ustawy. Związek chce wykreślenia poprawki wprowadzonej przez PiS-owski rząd 

dwa lata temu. Bogdańska twierdzi, Ŝe nie moŜna teŜ liczyć na obecny rząd PO - PSL. 

 

- W kwietniu minister Ewa Kopacz będąc w Lublinie przyznała nam rację, Ŝe obecny system dzielenia 

pieniędzy jest krzywdzący, a nawet niezgodny z konstytucją. Mamy jednak informacje, Ŝe prace 

ministerstwa nad zmianą ustawy nie są tak zaawansowane jak twierdziła pani minister. Przekonaliśmy 

się o tym po spotkaniu z wiceministrem zdrowia Jakubem Szulcem we wtorek - mówi Bogdańska 

dodając, Ŝe lubelska "Solidarność" obawia się lobby mazowieckiego i śląskiego. 

 

Joanna Mucha, posłanka PO broni ministerstwa: - Nie jest tak, Ŝe nic się w tej sprawie nie dzieje. 

Przygotowywane są alternatywne rozwiązania sytuacji, nie ma tylko ostatecznej decyzji - mówi Mucha.  

- Obywatele muszą wziąć sprawy w swoje ręce, bo i w tym przypadku, jak i w innych nie ma wspólnej 

inicjatywy parlamentarzystów Lubelszczyzny. Nie ma teŜ co liczyć na obecną opozycję, bo przecieŜ PiS 

nie sprzeciwi się temu, za czym sam głosował będąc przy władzy - mówi Marian Król, przewodniczący 

regionu środkowowschodniego NSZZ "Solidarność". 

 

Od poniedziałku podpisy pod projektem zmiany ustawy będą zbierane w siedzibie zarządu regionu 

"Solidarności" w Lublinie przy ul. Królewskiej, a takŜe w placówkach słuŜby zdrowia w całym 

województwie. Od momentu zarejestrowania komitetu zbierającego podpisy prawo przewiduje trzy 

miesiące czasu na zebranie 100 tys. podpisów, które umoŜliwią złoŜenie projektu zmiany ustawy do 

kancelarii marszałka sejmu. 

 

Zapłacą za nadwykonania? 

 

We wtorek delegacja wojewódzkiej komisji dialogu społecznego spotkała się z wiceministrem zdrowia 

Jakubem Szulcem. Obiecał, Ŝe do 15 sierpnia lubelski NFZ dostanie pieniądze, by zapłacić szpitalom 

Lubelszczyzny za "nadwykonania", czyli świadczenia wykonane przez szpitale ponad to co zapisano w 

kontraktach. NFZ nie zapłacił szpitalom za nadwykonania w 2008 i pierwszą połowę 2009 roku. 

Według dyrektorów szpitali te pieniądze znacznie poprawiłyby sytuację finansową placówek                     
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